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În cadrul unor preocupări mai ample privind 

hidatidoza, s-a avut în vedere şi determinarea 

activităţii unor componente ce participă la 

realizarea răspunsului imun celular: celulele cu 

activitate fagocitară şi limfocitele. 

Material şi metodă 

Investigaţiile au fost realizate pe 15 miei - rasă 

Merinos, în vârstă de cca. 3 luni, cu masa 

corporală cuprinsă între 17-25 kg, împărţiţi în 3 

loturi a câte 5 animale fiecare. La două loturi s-a 

realizat infestaţia hidatică, prin inocularea 

intraperitoneală a câte 200 protoscolecşi/ animal, 

cel de-al treilea lot fiind lotul martor neinfestat. 

Cu două săptămâni înaintea infestării, mieii au 

fost examinaţi parazitologic, efectuându-se 

dehelmintizarea cu Levamisol (10 mg/kgc) şi 

tratarea contra eimeriozei, cu ESB3 (170 mg/kgc 

– 3 zile consecutiv). De asemenea, la unul din 

loturile infestate, s-a realizat chimioprevenţia cu 

Albendazol, administrat în doză de 10 mg/kgc, 

30 zile consecutiv, urmat de alte 3 reprize a câte 

10 zile, la interval de 5 zile între ele. Animalele 

au fost întreţinute în aceleaşi condiţii pe toată 

durata experimentului şi au fost furajate identic, 

fiind examinate clinic zilnic, iar lunar şi 

coproparazitologic. 

Au fost recoltate probe de sânge în momentul 

realizării infestaţiei (ziua 0), apoi la 14 zile (rec. 

a II a) şi la 64 zile p.i. (rec. a III a). 

Determinarea activităţii fagocitare s-a făcut prin 

testul de înglobare a particulelor de carbon, test 

care s-a realizat în laborator (in vitro), 

rezultatele, consecutiv citirii spectrofotometrice, 

fiind exprimate în unităţi de densitate optică. 

Determinarea capacităţii de transformare blastică 

a limfocitelor s-a realizat pe sângele integral, 

care a fost incubat în mediul de cultură specific 

(RPMI+SFV) cu adaos de antibiotice, la 37˚C, în 

atmosferă de CO2 - 5%, în prezenţa diverselor 

substanţe mitogene nespecifice 

(fitohemaglutinina, concanavalina, extracte de 

Calendula, Arnica, Symphytum, Echinaceea 

angustifolia, E. purpurea) sau a lichidului 

hidatic; s-a realizat şi o variantă martor, fără 

substanţa mitogene. Ca metodă de evaluarea a 

capacităţii de blastizare, s-a utilizat dozarea 

glucozei reziduale, valorile indicelui de stimulare 

blastică a limfocitelor (%) fiind obţinute după 

prelucrarea D.O. înregistrate la 

spectrofotometrie. 

Rezultate şi discuţii 

Rezultatele testului de fagocitoză (metoda 

înglobării particulelor de carbon in vitro) sunt 

prezentate în tabelul şi figura 1. 

Valorile activităţii fagocitare – exprimate în 

unităţi densitate optică (U.D.O.) prezintă 

diferenţe semnificative şi distinct semnificative 

din punct de vedere statistic între probele cu 

lichid hidatic şi probele martor, la a doua şi a 

treia recoltare (fig. 1). 

 



Scientia Parasitologica, 2003, 1-2, 68-72 

 69 

 

Tabel 1 

Valorile medii* obţinute în testul de fagocitoză, la cele trei recoltări,  

la probele martor şi cele cu lichid hidatic 

 

Recoltarea D.O. – 

Probe martor 

D.O. – Probe cu lichid 

hidatic 

Diferenţa 

(testu t) 

I 0,252 + 0,047 0,393 + 0,059 0,01> p s* 

II 0,342 + 0,026 0,781 + 0,098 0,01 > p s** 

II 0,336 + 0,069 0,457 + 0,064 0,01 > p s** 

 

*Valorile reprezintă media determinărilor celor 3 timpi de incubare (0, 30’ şi 60’) la cele 3 loturi de miei 

 

 

Figura 1 

Reprezentarea grafică a activităţii fagocitare, în testarea cu şi fără lichid hidatic 

 

 

Activitatea fagocitară este crescută (valorile DO 

cele mai mari) la toţi timpii de incubare utilizaţi 

(0, 30’ şi 60’) în cadrul celei de a doua recoltări, 

la toate loturile. 

Activitatea fagocitelor în a 64-a zi după infestare 

(recoltarea a III-a) prezintă o tendinţă de scădere 

la loturile infestate (atât cel chimioprevenit, cât şi 

cel nechimioprevenit) comparativ cu lotul 

martor, fapt care atestă că aceste celule – 

componente importante ale sistemului imun, au 

fost “solicitate” în cadrul răspunsului imun al 

organismelor infestate. Totodată, se poate aprecia 

că răspunsul imun este preponderent celular în 

hidatidoză, îndeosebi în prima parte a bolii. 

Valorile indicelui de stimulare blastică a 

limfocitelor (%) realizată de diverse mitogene, la 

mieii incluşi în experiment, obţinute după 

prelucrarea valorilor D.O., sunt trecute în tabelul 

2. 

O primă constatare a analizei rezultatelor testării, 

este aceea că lichidul hidatic utilizat ca mitogen 

în această testare, determină indici de stimulare 

apropiaţi celorlalte mitogene nespecifice utilizate 

(tabelul 2), diferenţele fiind, în general, 

nesemnificative statistic (tabelul 3). Diferenţa 

semnificativă care apare faţă de valorile obţinute 

la varianta cu Symphitum, este dată de cele două 

probe care au prezentat indice de stimulare foarte 

mic (1,48% şi 5,18%) faţă de acest mitogen 

(tabelele 2 şi 3). Două diferenţe ce mai apar faţă 

de probele martor şi cele la care s-au utilizat 

PHA M pot fi puse de asemenea pe seama unor 

deviaţii individuale mari, obţinute la cele două 

mitogene (tabelele 2 şi 3). 

Analizând diferenţele valorilor indicelui de 

stimulare limfocitară (prin testul t Student) 

obţinute la cele 3 recoltări, se observă diferenţe 

distinct semnificative şi semnificative statistic la 

recoltarea a treia faţă de prima şi a doua 

recoltare, în cazul lotului II – infestat şi 

nechimioprevenit (tabelul 4). 

Aceste diferenţe evidenţiază valorile reduse ale 

indicelui de stimulare lifocitară obţinute la a treia 

recoltare în cazul lotului infestat şi 

nechimioprevenit, faţă de lichidul hidatic – 

utilizat ca mitogen specific, dar şi faţă de 

celelalte mitogene nespecifice (tabelul 2). 
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Acest lucru demonstrează “solicitarea” intensă a 

limfocitelor în cadrul răspunsului imun în 

hidatidoză, aceste celule fiind astfel “uzate şi 

îmbătrânite” – în momentul recoltării a III-a şi 

deci cu capacitate blastică mai scăzută (valori ale 

I.S. reduse comparativ cu primele recoltări). 

Concluzii 

1. S-au determinat activitatea fagocitară şi 

capacitatea de transformare limfoblastică, ca 

importanţi parametri ai răspunsului imun 

mediat celular, la miei infestaţi hidatic 

experimental (chimiopreveniţi şi 

nechimiopreveniţi).  

2. Activitatea fagocitară, determinată prin 

metoda înglobării particulelor de carbon, a 

fost crescută la animalele infestate, 

comparativ cu martorii.  

3. Indicii de stimulare limfocitară, utilizând 

diverse mitogene, inclusiv lichid hidatic, au 

fost crescuţi la mieii infestaţi, evidenţiind o 

reactivitate celulară, respectiv răspunsul 

proliferativ al limfocitelor, prezent în cadrul 

reacţiei imune mediate celular în hidatidoză. 

SUMMARY 

The fagocytosis activity and 
lymphocytosis stimulation capacity in the 
experimental hydatidosis on ovine 

The main immune cells reaction in 
experimental hydatid infested lambs 
(chimioprevent and unchimioprevent) were 
determinated. 

The fagocytosis activity, especially against 
the hydatic antigen, determinated in vitro by 
carbon particles inclus method, was 
increased in the infested lambs. 

The lymphocytosis stimulation parameters, 
using various mitogens, including hydatic 
liquid were increased in infested lambs. 
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Tabel 2 

Valorile indicelui de stimulare limfocitară (transformare blastică),  

utilizând mitogene diferite, inclusiv lichid hidatic, la mieii infestaţi hidatic şi cei neinfestaţi 

 
Lot Recoltarea I.   S.  -   %        ( x   +   Ds ) 

Martor PHA   M Alcool Calendula Arnica Symphitum E. angust. E. purpur. Lichid hid. 

I.  C. 

I 34,28+10,17 25,96+23,8 20,85+12,84 17,3+16,51 29,88+5,81 16,1+13,33 17,89+11,6 22,3+16,87 23,08+10,31 

II 18,06+16,91 25,28+18,75 25,4+21,4 15,34+8,8 17,73+16,8 19,56+30,64 29,49+30,64 30,83+22,5 33,31+26,78 

III 56,47+11,86 27,7+20,22 24,36+13,77 23,8+16,63 21,76+13,87 11,04+7,9 13,93+17,6 31,33+33,2 37,44+40,36 

I.  N. 

I 54,3+8,8 41,94+21,8 40,36+14,7 40,86+10,35 42,32+6,5 38,05+4,34 43,38+6,25 48,98+12,2 46,78+10,32 

II 14,42+8,57 24,46+20,2 41,73+20,45 41,04+26,65 51,48+12,84 74,23+15,74 56,43+19,57 51,53+30,38 54,3+19,46 

III 50,06+8,53 28,4+20,16 25,46+25,15 16,64+9,73 14,48+15,83 16,64+10,82 12,66+12,57 29,48+36,44 25,8+38,88 

M. 

I 42,7+14,05 29,39+18,43 21,76+24,23 25,46+16,19 25,3+18,12 19,8+15,06 24,92+11,05 23,96+16,6 40,1+9,38 

II 15,13+7,97 20,93+11,04 20,39+11,38 18,48+13,03 22,42+21,62 34,39+33.34 46,33+26,18 20,24+12,45 25+15,9 

III 66,66+24,62 27,5+23,9 8,25+6,56 5,7+1,87 11,68+12,83 18,4+6,79 12,13+12,34 9,26+9,67 16,93+10,23 
 

I.C. = lot infestat şi chimioprevenit 

I.N. = lot infestat şi nechimioprevenit 

M. = lot martor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scientia Parasitologica, 2003, 1-2, 68-72 

 74 

Tabel 3 

Calculul diferenţei valorilor indicelui de stimulare limfocitară (testul t)  

între lichidul hidatic şi unele mitogene utilizate în testul de transformare limfoblastică  

 

Recoltarea Lotul 
Diferenţa valorilor ( testul t ) între 

Martor  –  lichid hidatic PHA  M  -  lichid hidatic Symphitum  -  lichid hidatic  

I 

I. C. 

I. N. 

M. 

1,73           0,2>p>0,1            n.s. 

1,24           0,4>p>0,2            n.s. 

0,344         p>0,5                   n.s. 

0,25           p>0,5                     n.s. 

0,45           p>0,5                     n.s. 

1,15           0,4>p>0,2              n.s. 

0,93           0,4>p>0,2          n.s. 

1,74           0,2>p>0,1          n.s. 

2,56           0,05>p>0,025    s* 

II 

I. C. 

I. N. 

M. 

1,07          0,4>p>0,2             n.s. 

14,19        0,005>p>0,001     s** 

1,24          0,4>p>0,2             n.s. 

0,55           p>0,5                     n.s. 

2,38           0,05>p>0,025        s* 

0,47           p>0,5                      n.s. 

1,03           0,4>p>0,2          n.s. 

1,78           0,2>p>0,1          n.s. 

0,57           p>0,5                 n.s. 

III 

I. C. 

I. N. 

M. 

1,01          0,4>p>0,2             n.s. 

1,36          0,4>p>0,2             n.s. 

0,75          0,5>p>0,4             n.s. 

0,48           p>0,5                      n.s. 

0,13           p>0,5                      n.s. 

0,70           p>0,5                      n.s. 

1,44           0,4>p>0,2          n.s. 

1,47           0,2>p>0,1          n.s. 

2,50           0,1>p>0,05        n.s. 

I.C. = lot infestat şi chimioprevenit I.N. = lot infestat şi nechimioprevenit M = lot martor 

 

 

Tabel 4 

Calculul diferenţei valorilor indicelui de stimulare limfocitară (testul t)  

obţinute la cele trei recoltări de la mieii incluşi în experiment, utilizând drept mitogen lichidul hidatic 

 

Lotul  Calculul diferenţei ( testul t ) Valoarea lui t şi semnificaţia 

Infestat şi 

chimioprevenit 

rec. I – rec. II 

rec. I – rec. III 

rec. II – rec. III 

0,80            0,5>p>0,4                  n.s. 

1,78            0,2>p>0,1                   n.s. 

0,30            p>0,5                          n.s. 

Infestat şi  

nechimioprevenit 

rec. I – rec. II 

rec. I – rec. III 

rec. II – rec. III 

0,76            0,5>p>0,4                    n.s. 

2,87            0,025>p>0,010            s** 

                          2,74            0,05>p>0,025               s* 

Martor 

rec. I – rec. II 

rec. I – rec. III 

rec. II – rec. III 

1,83             0,2>p>0,1                  n.s. 

0,66             p>0,5                          n.s. 

1,95             0,1>p>0,05                 n.s. 

 

n.s. = nesemnificativ statistic 

s* = statistic semnificativ 

s** = distinct semnificativ statistic 

 

 


